
                           

 

Procedury 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu 

w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

w okresie od 1 czerwca 2020r. 
 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie                         

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Wprowadza się następujące procedury: 

 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi                                   

i młodzieżą uczestniczącą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych od kadry 

prowadzącej te zajęcia. 

 W zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uczestniczy jeden uczeń i jeden 

nauczyciel. 

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w lewym skrzydle Szkoły. 

Obliguje się nauczyciela do bezpośredniego wejścia przez windę oraz do poruszania 

się wyłącznie na                         wyznaczonym terenie (lewe skrzydło szkoły).  

Rodzic zobligowany jest oczekiwać o wyznaczonej godzinie przed windą –  

pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury, po czym poinformuje nauczyciela            

o możliwości przemieszczenia się wraz z uczniem na teren szkoły. 

 Sale są dostosowane wielkością do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń 

do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie jest mniejsza niż 4 m
2
 na 

jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia . 

 Dyrektor zapewnia regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy. 

 Nauczyciel informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb,                        

o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

 Osoby uczestniczące w zajęciach dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

 Nauczyciel powinien dokonać wietrzenia sali, w której przebywają dzieci, 

przynajmniej raz na godzinę. 

 Uczestnicy zajęć obligatoryjnie, regularnie zobowiązani są do utrzymania: 

-  higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

-  higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 



zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce), 

 Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej, które zapewni dyrektor oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

- przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

- po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 Zabrania się na terenie szkoły noszenia biżuterii  – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk, 

 Dyrektor zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), przy wejściu  

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji, 

 Nauczyciel zobligowany jest do noszenia przyłbicy celem osłony ust i nosa oraz 

poinformowania dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania  

w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 Nauczyciel powinien przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci  

i młodzieży używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 Zabrania się wstępu na teren (lewe skrzydło szkoły) osób, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

 W momencie zauważenia pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika zajęć – nauczyciel 

pilnie informuje telefonicznie rodzica o obowiązku odebrania dziecka, natomiast 

uczestnik zajęć przebywa w izolatce pod opieką nauczyciela i oczekuje na rodzica. 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt                z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej COVID-19 lub 

podejrzaną o zakażenie. Pracownicy oraz rodzice uczniów są zobowiązani 

poinformować dyrektora szkoły               o zaistnieniu takiej sytuacji, telefonicznie 

pod numerem 62 5032544 po czym dyrektor zawiadamia Sanepid. 

 Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej przeprowadzany będzie przez pracownika szkoły przed wejściem 

na teren szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia temperatury na poziomie  

37 stopni Celsjusza uczeń lub pracownik nie są wpuszczani na teren szkoły są 

odsyłani do domu. 

 Uczestnik zajęć na zajęcia przychodzi zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych – 

na określoną godzinę – odbierany będzie przez nauczyciela przy windzie. 

 Uczestnik nie przynosi na zajęcia żadnych przedmiotów, a w sali znajdują  

się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można zdezynfekować. 

 Każdy rodzic/opiekun prawny, pracownik zapoznaje się z procedurami i informacją  

o przetwarzaniu danych osobowych oraz poświadcza podpisem stosowanie  

się do nich. 

 

W sytuacjach niedookreślonych w procedurach stosuje się zasady ogólne 

zachowania się w sytuacji zagrożenia epidemicznego ustalone przez Prezes Rady 

Ministrów,  Ministra Zdrowia Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 


